
 نتائج امتحانات الدراسات العليا

 / الدور األولقسم اللغة العربية/ الفصل الدراسي األول

 0202-0202العام الدراسي 

 / األدبالمرحلة: الدكتوراه

 النتيجة اسم الطالبة

 + المعدلمكملة في مادة  ايمان حسين محي سحان

 + المعدل نمكملة في مادتي إيناس عبد الرحمن زايد خلف

 + المعدلمكملة في مادة  دعاء كاظم علي مناحي

 مكملة في مادة  حمادةرواء رجب حسن 

 + المعدلمواد  3 مكملة في سورى حسن جبار حسن

 ناجحة علية مسير رسن محيسن

 

 ملحظ: يحق للطالبة االعتراض على النتيجة خالل مدة ثالثة أيام من تاريخ إعالنها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نتائج امتحانات الدراسات العليا

 قسم اللغة العربية/ الفصل الدراسي األول/ الدور األول

 0202-0202العام الدراسي 

 المرحلة: الدكتوراه/ اللغة

 النتيجة اسم الطالبة 

 + المعدل نمكملة في مادتي بيداء محمد حامد صالح

 + المعدلمكملة في مادة  ميادة محمود حسين طالب

 ناجحة ميسم صباح خضر عباس

 

 االعتراض على النتيجة خالل مدة ثالثة أيام من تاريخ إعالنها.ملحظ: يحق للطالبة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نتائج امتحانات الدراسات العليا

 / الدور األولقسم اللغة العربية/ الفصل الدراسي األول

 0202-0202العام الدراسي 

 / األدبالمرحلة: الماجستير

 النتيجة اسم الطالبة

 في مادة  مكملة ي دبيساناأوضاح محمد غز

 + المعدل نمكملة في مادتي آية زكي داود سلمان

 راسبة في المواد جميعها ايمان مهدي رشيد

 + المعدل نمكملة في مادتي تمارة عالء حسين علوش

 ناجحة دالل معن عبد هللا يعقوب

 ناجحة ريام خضير عباس جاسم

 مكملة في مادة  الزهراء طارق جواد جاسم

 + المعدلمكملة في مادة  سارة محمد جليل جميل

 ناجحة ضحى حاجم محمد ختالن

 مكملة في مادة  ضحى علي مبرم عباس

  مكملة في مادة غفران هادي عبد هللا جاسم

 ناجحة فاطمة قاسم خلف سلمان

 ناجحة فيان فوزي سعيد

 ناجحة هدى طه محمد وادي

 ناجحة هديل رضا كريم محمد

 راسبة في المواد جميعها هيفاء حسن عزيز

 

 ملحظ: يحق للطالبة االعتراض على النتيجة خالل مدة ثالثة أيام من تاريخ إعالنها.

 

 

 

 

 

 

 



 الدراسات العليانتائج امتحانات 

 قسم اللغة العربية/ الفصل الدراسي األول/ الدور األول

 0202-0202العام الدراسي 

 المرحلة: الماجستير/ اللغة

 النتيجة اسم الطالبة

 ناجحة ابتسام عبد األمير جبار حافظ

 ناجحة بثينة حسين سلمان جودة

 مكملة في مادة  رشا وحيد كاظم مطشر

 مكملة في مادة  رويدة عاصي حمزة يوسف

 ناجحة زينة هاشم سمان شكر

 ناجحة سلوى محمد عبد خضير

 ناجحة شيرين حميد ذياب أحمد

 مواد  5راسبة في  شيماء مجيد شنون حسون

 ناجحة األمير حسن حمزةفاطمة عبد 

 ناجحة نغم خزعل أحمد نصيف

 ناجحة هجران جبار عبد حسين

 ناجحة ياسمين مبارك عطية ثرثار 

 

 ملحظ: يحق للطالبة االعتراض على النتيجة خالل مدة ثالثة أيام من تاريخ إعالنها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نتائج امتحانات الدراسات العليا

 قسم اللغة العربية/ الفصل الدراسي األول/ الدور األول 

 0202-0202العام الدراسي 

 المرحلة: الماجستير/ الطرائق

 النتيجة اسم الطالبة

 ناجحة آالء ياسين محمود ياسين

 ناجحة انعام جاسم فضالة عباس

 راسبة في المواد جميعها حبايب نافع إبراهيم حسين

 + المعدل  نمكملة في مادتي زهراء بهاء محمد فياض

 ناجحة زينب عارف حسين عبد السيد

 ناجحة إبراهيمسرى أحمد إسماعيل 

 + المعدلمكملة في مادة  نور إبراهيم حميد صالح

 

 مدة ثالثة أيام من تاريخ إعالنها.ملحظ: يحق للطالبة االعتراض على النتيجة خالل 


